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  Załącznik nr 1 

  do Uchwały nr 18/2012 

  Senatu UMB 

  z dnia  28.03 2012 r. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kierunek  ZDROWIE 

PUBLICZNE 

poziom kształcenia STUDIA I STOPNIA 

profil OGÓLNOAKADEMICKI 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE  

1. Jednostka prowadząca kierunek:  

U N I W E R S Y T E T  M E D Y C Z N Y  W  B I A Ł Y M S T O K U ,  W Y D Z I A Ł  N A U K  

O  Z D R O W I U  

2. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia (wraz z 

uwzględnieniem dziedziny/dziedzin nauki):  

ZDROWIE PUBLICZNE jest dziedziną interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia  

z dwóch obszarów: obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu  oraz nauk o kulturze 

fizycznej - z uwzględnieniem nauk o zdrowiu i nauk medycznych; obszaru nauk 

społecznych -  z uwzględnieniem dziedzin społecznych, ekonomicznych i prawnych. 

3. Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji 

kształcenia przez absolwenta kierunku: 

Międzyobszarowe umiejscowienie kierunku ZDROWIE PUBLICZNE w obszarze nauk 

społecznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu pozwala na przygotowanie 

profesjonalnej kadry zdrowia publicznego. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje 

umożliwią inicjowanie, planowanie, wdrażanie oraz ewaluację działań we wszystkich 

obszarach życia społecznego oraz na wszystkich szczeblach funkcjonowania systemu 

ochrony zdrowia w celu poprawy stanu zdrowia populacji oraz zwiększenia efektywności 

podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia. 

Celem studiów I stopnia na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE jest: 

 Nabycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji do inicjowania, planowania, 

wdrażania i ewaluowania działań na rzecz zdrowia zarówno na poziomie 

społeczności lokalnej jak i w wymiarze makrospołecznym; 

 Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do podjęcia pracy na stanowiskach 

wykonawczych w instytucjach realizujących cele i zadania zdrowia publicznego. 
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 Przygotowanie do dalszego kształcenia na studiach II stopnia oraz studiach 

kształcenia podyplomowego. 

Absolwent studiów I stopnia kierunku ZDROWIE PUBLICZNE posiada wiedzę, 

umiejętności i kompetencje umożliwiające zatrudnienie w instytucjach sektora 

publicznego i prywatnego realizujących cele i zadania zdrowia publicznego, takich jak: 

• Instytucje rządowe i samorządu terytorialnego trzech szczebli realizujące zadania z 

zakresu ochrony zdrowia. 

• Narodowy Fundusz Zdrowia 

• Inspekcja Sanitarna 

• Podmioty działalności leczniczej 

• Instytuty naukowo-badawcze 

• Firmy farmaceutyczne 

• Zakłady ubezpieczeń 

• Organizacje pozarządowe 

 

Absolwent studiów I stopnia kierunku ZDROWIE PUBLICZNE może kontynuować 

kształcenie w ramach: 

• Studiów II stopnia 

• Studiów kształcenia podyplomowego 

4. Związek programu kształcenia z misją i strategią UMB:  

Program kształcenia na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE jest zgodny z misją UMB, 

która zakłada „odkrywanie i przekazywanie prawdy poprzez kształcenie studentów”. 

5. Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia oraz tworzenia 

programu studiów uwzględniono opinie studentów, absolwentów i 

pracodawców : tak 

6. Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata – szczególnie w 

przypadku studiów drugiego stopnia): kompetencje kandydata związane z 

uzyskaniem świadectwa maturalnego. 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia Zdrowia Publicznego powinni 

spełniać kryteria zawarte w Uchwale Senatu określającej regulamin postępowania 

rekrutacyjnego. 

7. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:  licencjat 
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II. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Efekty 
kształcenia 

dla 
kierunku 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku 

ZDROWIE PUBLICZNE 

Odniesienie                    

do efektów 

kształcenia 

dla obszarów 

studiów 

medycznych                     

i społecznych 

WIEDZA (I
o
) 

K_W01 

Posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów biologicznych 

zachodzących w organizmie człowieka, a także podstawowy zakres 

wiadomości z zakresu budowy i czynności poszczególnych 

układów     i narządów 

OM1_W01 

OM1_W02 

K_W02 

Posiada ogólną wiedzę na temat etiopatogenezy, diagnostyki i 

metod leczenia wybranych chorób, zwłaszcza o znaczeniu 

społecznym 

OM1_W03 

K_W03 
Posługuje się podstawowymi pojęciami opisującymi stan zdrowia 

populacji 

OM1_W03 

OM1_W05 

OM1_W10 

OS1_W01 

K_W04 Zna metody określania potrzeb zdrowotnych społeczeństwa 
OM1_W05 

OS1_W05 

K_W05 
Zna i rozumie wpływ czynników behawioralnych i 

środowiskowych                     na stan zdrowia 

OM1_W02 

OM1_W03 

OS1_W01 

OS1_W02 

OS1_W03 

K_W06 
Zna główne zagrożenia zdrowia i problemy zdrowotne ludności 

Polski i społeczeństwa lokalnego 
OM1_W03 

K_W07 
Zna krajowe i europejskie źródła informacji i systemy 

monitorowania stanu zdrowia populacji 

OM1_W03 

OS1_W02 

OS1_W05 

OS1_W06 

K_W08 
Wykazuje znajomość podstaw teoretycznych i metodologicznych 

budowy strategii programów zdrowotnych i społecznych 

OM1_W06 

OS1_W06  

OS1_W07 
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K_W09 Zna podstawy ewaluacji programów ochrony zdrowia 
OM1_W05 

OS1_W05 

K_W10 

Posiada wiedzę na temat aspektów organizacyjnych, prawnych i 
ekonomicznych funkcjonowania polskiego systemu ochrony 
zdrowia oraz posiada wiedzę na temat współcześnie 
funkcjonujących systemów zdrowotnych na świeci 

OS1_W01-2 

OS1_W06 
OS1_W07 

K_W11 
Zna założenia i kierunki reformy systemu ochrony zdrowia w 
Polsce i na świecie 

OS1_W06 

OS1_W07 

OS1_W08 

K_W12 
Zna podstawy prawne udzielania świadczeń zdrowotnych                                
i realizowania programów zdrowotnych 

OM1_W09 

OS1_W01 

OS1_W06 

K_W13 Zna główne formy prawno-organizacyjne działalności leczniczej 

OM1_W09 

OS1_W01-2  

OS1_W06 

K_W14 
Zna podstawowe elementy systemu ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych 

OS1_W06 

OS1_W07 

OS1_W02  

K_W15 
Potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji 
społecznej 

OM1_W04 

OS1_W03 

K_W16 Definiuje pojęcia związane ze zdrowiem i stylem życia  

OM1_W04 

OM1_W06 

OS1_W05 

OS1_W07 

K_W17 
Zna strategie stosowane na różnych poziomach oddziaływań 
profilaktycznych i promocji zdrowia 

OM1_W05 

OM1_W06 

OS1_W03 

OS1_W07 

K_W18 Zna zasady postępowania w przypadku stanu klęsk żywiołowych 

OM1_W03-4 

OS1_W02 

OS1_W07 

K_W19 
Posiada wiedzę dotyczącą współpracy z władzami lokalnymi                
oraz innymi podmiotami zajmującymi się profilaktyką społeczną 

OM1_W05 
OM1_W08 
OS1_W02-3  

K_W20 
Rozumie skutki prawne podstawowych przepisów 

formalnoprawnych w dziedzinie prawa administracyjnego  
OS1_W01-2  
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K_W21 

Posiada  wiedzę o instytucjach i systemach informacyjnych                           
i informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia analiz 
poszczególnych zjawisk życia społeczno-gospodarczego                                 
i ich związku ze zdrowiem publicznym 

OM1_W04 

OS1_W02 

OS1_W05 

OS1_W06 

K_W22 
Rozumie i właściwie interpretuje istniejące relacje pomiędzy 
zdrowiem a środowiskiem pracy 

OM1_W01-2 

OS1_W03 

K_W23 
Zna uwarunkowania organizacyjne i ekonomiczne funkcjonowania 
systemu i jednostek ochrony zdrowia 

OM1_W08 

OS1_W01-2 

OS1_W06 

OS1_W08 

K_W24 

Rozumie wpływ bodźców społecznych i ekonomicznych na 
zachowania człowieka (w tym zachowania zdrowotne) jak i całego 
społeczeństwa 

OM1_W04 

OS1_W03 

OS1_W05 

OS1_W07 

K_W25 Rozumie metody ilościowych i jakościowych badań społecznych 
OM1_W04 
OS1_W05 
OS1_W06 

K_W26 
Zna podstawowe zasady prawne dot. pomocy osobom 

wykluczonym, ofiarom przemocy, readaptacji społecznej itd. 

OM1_W04 
OS1_W01 
OS1_W06 

K_W27 
Ma wiedzę o zjawiskach społecznych i procesach gospodarczych, o 

ich przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach  
OS1_W07 
OS1_W08 

K_W28 

Ma podstawową wiedzę o metodach i narzędziach pozwalających 

charakteryzować elementy (strukturę) systemu gospodarczego 

oraz diagnozować interakcje między nimi  

OS1_W02; 
OS1_W03 

K_W29 

Zna elementarną terminologię używaną w zdrowiu publicznym i 

rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie nauk społecznych, 

medycznych oraz nauk o zdrowiu 

OM1_W04 

OM1_W09 

OM1_W10 

OS1_W01 

OS1_W05 

K_W30 

Zna na poziomie podstawowym metody analiz ekonomicznych 

stosowane w ochronie zdrowia 
OS1_W06 

OS1_W07 

K_W31 

Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych i ich 

wzajemnych relacjach 
OS1_W01 
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K_W32 

Zna typy więzi i norm społecznych oraz podstawowe rodzaje 

struktur i instytucji społecznych w ujęciu współczesnym i 

historycznym 

OS1_W02-5 

OS1_W07-9 

K_W33 

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności przemysłowej i prawa autorskiego 
OS1_W10 

K_W34 

Ma podstawową wiedzę o systemach zapewnienia jakości 

stosowanych w opiece zdrowotnej 

OM1_W05 

OS1_W07-8 

UMIEJĘTNOŚCI (Io) 

K_U01 
Stosuje poznane metody i techniki do rozwiązywania określonych 

problemów związanych z porozumiewaniem się  OM1_U03 

K_U02 
Posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy na płaszczyźnie 

interpersonalnej, np. w pracy w grupie OM1_U03 

K_U03 Doskonali swoją skuteczność w kontaktach z innymi 
OM1_U03 

K_U04 
Opracowuje dane epidemiologiczne wykorzystując proste 

narzędzia statystyczne i analityczne  
OM1_U09 

K_U05 

Potrafi wykorzystać mierniki stanu zdrowia w analizie stanu 

zdrowia populacji i definiowaniu problemów zdrowotnych 

populacji 

OM1_U08-10 

OM1_U12-13 

OS1_U01  

OS1_U02 

K_U06  Identyfikuje zagrożenia środowiskowe dla zdrowia populacji  

OM1_U04 

OS1_U01  

OS1_U02 

K_U07 
Analizuje uwarunkowania sytuacji zdrowotnej w aspekcie 
procesów społecznych i demograficznych 

OM1_U04 

OM1_U08-10 

OS1_U01-3  

K_U08 
Potrafi ocenić skalę problemów zdrowotnych oraz wskazać 
priorytety zdrowotne i określić ich znaczenie w polityce zdrowotnej 

OM1_U04 

OS1_U01 

OS1_U02-4 

OS1_U08 
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K_U09 
Dokonuje diagnozy i wskazuje problemy o znaczeniu kluczowym              

dla zdrowia populacji w poszczególnych sferach społecznych 

OM1_U04-6 

OS1_U01-2 

OS1_U06-8 

K_U10 Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej 
poszerzoną o formułowanie własnych wniosków 

OS1_U06-7 

K_U11 
Posiada umiejętności udziału w tworzeniu i wdrażaniu lokalnych 

projektów i działań w obszarze ochrony zdrowia publicznego 
OM1_U5-6 
OS1_U06-8 

K_U12 
Posługuje się wynikami analiz w proponowanych konkretnych 

(alternatywnych) rozwiązaniach w sektorze ochrony zdrowia 
OM1_U9-10 
OS1_U06-7 

K_U13 Potrafi prawidłowo reagować i uzasadniać konieczność zmiany 
priorytetów lub strategii 

OS1_U01-2 

OS1_U06-8 

K_U14 Posiada umiejętność współpracy ze środkami masowego przekazu, 
lokalnymi społecznościami, a także organizacjami pozarządowymi 

OM1_U03 
OS1_U08 

K_U15 Potrafi wyrazić swoją wiedzę pisemnie i ustnie (np. poprzez 
przeprowadzenie prezentacji) na poziomie akademickim 

OM1_U03 
OS1_U10 

K_U16 
Potrafi sformułować sądy na temat spraw z obszaru nauk 

społecznych 

OS1_U02 

OS1_U06-7 

K_U17 Rozróżnia typy kontraktów na świadczenie usług zdrowotnych OM1_U10 
OS1_U05  

K_U18 
Posiada umiejętności przeprowadzania analizy wybranych 

uwarunkowań problemów zdrowotnych i społecznych  
OM1_U03-4 
OS1_U06-8 

K_U19 
Posiada praktyczne umiejętności konstruowania programu 

profilaktycznego 

OM1_U08 

OM1_U10 

OM1_U13 

OS1_U04 

OS1_U06-7 

K_U20 
Umie zaplanować program oddziaływania społecznego w obszarach 

pożytku społecznego 

OM1_U05-6 

OS1_U02 

OS1_U06-7 

K_U21 
Posiada umiejętności pracy w zespole  

OM1_U03 
OM1_U06 
OS1_U06 
OS1_U08 
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K_U22 

Umie znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, 
bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma 
naukowe w zakresie zdrowia publicznego i nauk związanych ze 
zdrowiem 

OM1_U06 

OM1_U09 

OS1_U07 

OS1_U09-10 

K_U23 
Przedstawia i ocenia różne koncepcje i modele promocji zdrowia 

OM1_U05-6 
OS1_U07 

K_U24 Identyfikuje czynniki wpływające na politykę zdrowotną państwa  
OS1_U01 

OS1_U06-7 

K_U25 
Interpretuje przepisy prawa, w tym mające wpływ na prowadzenie 

działalności w zakresie ochrony zdrowia 
OS1_U06 

K_U26 
Potrafi ocenić rolę państwa, samorządu i innych instytucji 
publicznych oraz organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu 
problemów zdrowia społeczeństwa 

OS1_U04 

OS1_U06-7 

K_U27 

Potrafi praktycznie wykorzystywać informacje o instytucjach 

tworzących system monitorowania zagrożeń oraz o metodach 

przekazywania danych i informacji tym instytucjom 

OM1_U07 
OM1_U09 

K_U28 
Posiada umiejętności korzystania z wiedzy z zakresu m.in. praw 
autorskich i ochrony baz danych wykorzystywanych w codziennej 
pracy jednostek ochrony zdrowia 

OS1_U06 

K_U29 Potrafi interpretować podstawowe zjawiska gospodarcze w skali 
mikro- i makroekonomii 

OS1_U01-2 
OS1_U06-7 

K_U30 Potrafi identyfikować procesy polityczne oraz rozumie ich wpływ 
na problemy zdrowia i sektora zdrowotnego 

OS1_U01-3 
OS1_U06-7 

K_U31 
W ocenie potrzeb zdrowotnych, oczekiwań pacjentów, pracy 
placówek opieki zdrowotnej potrafi zastosować badania 
epidemiologiczne i socjomedyczne 

OM1_U02 

OM1_U08-9 

OS1_U03 

K_U32 
Umie rozpoznawać podstawowe koszty jednostek opieki 
zdrowotnej 

OM1_U09-10 

OS1_U01 

OS1_U06-7 

K_U33 

Zna język obcy - rozumie znaczenie głównych wątków przekazu 

zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne                                     

i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy związane                      

z zdrowiem publicznym 

OM1_U11 

K_U34 
Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg oraz skutki 

konkretnych procesów i zjawisk społecznych i ekonomicznych 

OS1_U02 
OS1_U03; 
OS1_U04 
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K_U35 

Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi 

normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu 

rozwiązania konkretnego zadania, w tym z zakresu ochrony 

zdrowia 

OS1_U05 

K_U36 
Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne w kontekście 

zdrowia i choroby OS1_U01 

 

 

KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE (Io) 

K_K01 
Zna poziom własnych kompetencji oraz swoje ograniczenia                       

w wykonywaniu zadań zawodowych.  
OM1_K02 
OS1_K06  

K_K02 

Rozpoznaje problemy, które są poza zakresem jej/jego kompetencji                     

i wie do kogo zwrócić się o pomoc, z uwzględnieniem umiejętności 

współpracy w zespole interdyscyplinarnym 

OM1_K02 
OS1_K02 

K_K03 
Kształtowana jest postawa odpowiedzialności za problemy 
środowiska lokalnego 

OS1_K02 
OS1_K05 
OM1_K04 

K_K04 
Przejawia szacunek wobec pacjenta/klienta i zrozumienie jego 

trudności 
OM1_K03 
OS1_K04 

K_K05 

Posiada umiejętności inicjowania oraz udziału w tworzeniu                                    

i wdrażaniu lokalnych projektów i działań w obszarze ochrony 

zdrowia publicznego 

OS1_K02 
OS1_K03 
OS1_K05 
OS1_K07 

K_K06 Cechuje się skutecznością w zarządzaniu czasem 
OM1_K04 

OS1_K07 

K_K07 Upowszechnia wiedzę o celach i zadaniach zdrowia publicznego 
OM1_K08 
OS1_K03 

K_K08 Odpowiedzialnie projektuje i wykonuje zadania zawodowe 
OM1_K04 
OM1_K06 
OS1_K07 

K_K09 
Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, 
poszerzone o wymiar interdyscyplinarny 

OM1_K07 
OS1_K05 
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K_K10 
Wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych poglądów                     
i postaw, ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-
kulturowe 

OM1_K08 
OS1_K04 

K_K11 

Efektywnie prezentuje własne pomysły, wątpliwości i sugestie, 
popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw 
teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym 
zasadami etycznymi 

OM1_K08 
OS1_K03 
OS1_K06 

K_K12 
Docenia rolę działań mających na celu ograniczanie stresu 
zawodowego i jego negatywnych skutków 

OM1_K06 
OM1_K07 

K_K13 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie 
OM1_K01 
OS1_K01 
OS1_K06 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRAKTYK ZAWODOWYCH W ODNIESIENIU DO KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA,  

METOD WERYFIKACJI ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ORAZ FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ. 

ZDROWIE PUBLICZNE LICENCJAT I ROK 

 

Symbol i numer 

przedmiotowego 

efektu kształcenia  

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:  Odniesienie do kierunkowych efektów 

kształcenia 

WIEDZA 

 

W01 Posiada wiedzę na temat aspektów organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych funkcjonowania polskiego 

systemu ochrony zdrowia  

K_W10 

W02 Rozumie i właściwie interpretuje istniejące relacje pomiędzy zdrowiem a środowiskiem pracy K_W22 

W03 Zna uwarunkowania organizacyjne i ekonomiczne funkcjonowania systemu i jednostek ochrony zdrowia K_W23 

W04 Ma podstawową wiedzę o systemach zapewnienia jakości stosowanych w opiece zdrowotnej K_W34 
UMIEJĘTNOŚCI 

 

U01 Posiada umiejętności pracy w zespole K_U21 

U02 Umie rozpoznawać podstawowe koszty jednostek opieki zdrowotnej K_U32 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY 

 

K01 Zna poziom własnych kompetencji oraz swoje ograniczenia w wykonywaniu zadań zawodowych. K_K01 

K02 Rozpoznaje problemy, które są poza zakresem jej/jego kompetencji  i wie do kogo zwrócić się o pomoc,  z 

uwzględnieniem umiejętności współpracy w zespole interdyscyplinarnym 

K_K02 

K03 Cechuje się skutecznością w zarządzaniu czasem K_K06 

K04 Odpowiedzialnie wykonuje zadania zawodowe K_K08 

 

Weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia dokonuje opiekun praktyk na podstawie poprawności zrealizowanych zadań i czynności 

zleconych studentowi, które zostały wyznaczone na podstawie planu praktyk:  

1) Zapoznanie się z celami, strukturą organizacyjną oraz zasadami funkcjonowania podmiotu leczniczego 

2) Zapoznanie się z warunkami pracy w danej placówce, zasadami zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 
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3) Znajomość zakresu działalności placówki i rodzaje dostępnej w danej placówce dokumentacji, obieg dokumentacji 

4) Analiza otoczenia instytucji oraz umiejętność oceny jego wpływu na działalność i funkcjonowanie podmiotu leczniczego 

5) Obserwacja i włączanie się (w miarę możliwości) w realizację zadań wykonywanych lub powierzonych przez osobę nadzorującą przebieg praktyki 

6) Znajomość metod zapewnienia jakości usług medycznych w podmiocie leczniczym 

7) Znajomość schematu rachunku kosztów i przychodów w podmiocie leczniczym 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRAKTYK ZAWODOWYCH W ODNIESIENIU DO KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA,  

METOD WERYFIKACJI ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ORAZ FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ. 

ZDROWIE PUBLICZNE LICENCJAT II ROK 

 

Symbol i numer 

przedmiotowego 

efektu kształcenia  

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:  Odniesienie do kierunkowych efektów 

kształcenia 

WIEDZA 

 

W01 Zna i rozumie wpływ czynników behawioralnych i środowiskowych na stan zdrowia K_W05 

W02 Zna krajowe i europejskie źródła informacji i systemy monitorowania stanu zdrowia populacji K_W07 

W03 
Wykazuje znajomość podstaw teoretycznych i metodologicznych budowy strategii programów zdrowotnych i 

społecznych 

K_W08 

W04 Zna podstawy ewaluacji programów ochrony zdrowia K_W09 

W05 Posiada wiedzę na temat aspektów organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych funkcjonowania polskiego 

systemu ochrony zdrowia 

K_W10 

W06 Zna strategie stosowane na różnych poziomach oddziaływań profilaktycznych i promocji zdrowia K_W17 

W07 Rozumie i właściwie interpretuje istniejące relacje pomiędzy zdrowiem a środowiskiem pracy K_W22 

W08 Zna uwarunkowania organizacyjne i ekonomiczne funkcjonowania systemu i jednostek ochrony zdrowia K_W23 
UMIEJĘTNOŚCI 

 

U01 Opracowuje dane epidemiologiczne wykorzystując proste narzędzia statystyczne i analityczne K_U04 

U02 Identyfikuje zagrożenia środowiskowe dla zdrowia populacji K_U06 

U03 Potrafi ocenić skalę problemów zdrowotnych oraz wskazać priorytety zdrowotne i określić ich znaczenie w 

polityce zdrowotnej 

K_U08 

U04 Posiada umiejętności pracy w zespole K_U21 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY 

 

K01 Zna poziom własnych kompetencji oraz swoje ograniczenia w wykonywaniu zadań zawodowych. K_K01 

K02 Rozpoznaje problemy, które są poza zakresem jej/jego kompetencji  i wie do kogo zwrócić się o pomoc,  z 

uwzględnieniem umiejętności współpracy w zespole interdyscyplinarnym 

K_K02 

K03 Cechuje się skutecznością w zarządzaniu czasem K_K06 

K04 Odpowiedzialnie wykonuje zadania zawodowe K_K08 

 

 Objaśnienia oznaczeń: 

W – kategoria wiedzy 

U – kategoria umiejętności 

K – kategoria kompetencji społecznych 

M – obszar kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia 

S – obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych 01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia 

 

 

…………………………………………. 
(pieczątka i podpis Dziekana) 

 

 


